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ОБЯВЛЕНИЯ:
на квад. сантимет. по

i лева

Редакция и администра-
ция печатница

«СВ'БТЛИНА»-Хасково

ЦtiHA 1 яевъ

Редакторъ гошкн fДИМИТРОВЪ
Печашваа с()11tт.1пп:1> - Х1щ;о110.

no пвшвъ чвсъ, се

1ият1

:твс1,1111Та иа nетровичъ
Софи,r, 20, II. При на-

\ЦНОТО събрание е нав-
ачена анкетна комисия,
OflTO ще провври дtла.
а на извtстния Петро-

аичъ. Въ тая комисия вли-
татъ народнитt првдста-
1или r. r. Кръстввъ, Бал-
гввъ и Майеръ. Отъ утрt
tl}МИсията почва работа-

на ?а си. Тя обtщава JJ,a раз.
<рат?vе, много мистерии. 06-

яво и печатъ чакатв
го О трепетъ резултата отъ
{е nая анкета.
.а А?
1"0: 1.v11JJauв? Т?омоаъ,
?:,tuоповъ nfвойодеии
на & София. .20. 2. Днесъ би-

щка освоёодеви ёившит-в
• 1ружбашки министри Тур-
1уЗ?а1<о?,tЬ, Тововъ и Мано-
а. ювъ, За неотклонение имъ
iocпJ поискана гаранция отъ

'lo 300 лева.

?:?! nаапвъ кметъ
га, София, 20 11. Замtстни-

а на подалия оставка
?..JULч.енъ кметъ, г. Пло-

iiИlltаковъ, ще бж.де 1·. П.
!!!!IIJ!!!!'11tC4<t'ЛOOЪ, бивщъ наро-

,?а:?я, Италия, f:?i-
bJ

«:IO

ни я
евъ Забtлtзва се въ хър-
?хме ,-..тскитt кржгове едно
и хаолtмо недоволство отъ

воразумението за Фиумети ct се правят. усилия за
? 31.!РоваляН€то му
го

:r Болесгьта на Пашичъ,
яд11?кто и заболtването на

:л\?ин,чн1-1Q, се см-tта.тъ мно-
Ж/J. Р наврвменни.·ичъ
? . .

Ако Пашичъ и Нинчичъ
?ь ,?t оттеглятъ, промвната
бидо?е 6.ж.це много голъма.
па .kiщото nu тоя начинъ

,и?и могло не само да се

т O t?1' отстя; пването на
?иуме, но и да се пос-

дРУ? иrне споразумение съ И-ава :?адия върху съвършено
6°P?pyra база и да ,? съа-

денъ првдставитель, де-
мократъ. Назначението му
ще стане днесъутр в. Кои
ще бждатъ назначени на
мtстото на г- r. Чипаровъ
и С Прулова още не се
знае.

Стачиицит, зannaw·
ватъ

София, во. II Англий-
ското правителство е мно-
го загрижено поради вло-
щ i.IOТО Cl ц.J1О)t(еШ4 • ..К С"ГО
било пръдиввикано отъ
стачката на пристанищ-
нитt работници. Никакви
мtрки легални и нелегал-
ни не били въ състояние
да се справятъ съ това
социално з110. Броятъ на
стачницитt продължава,
да расте.

Парижката 6орса за·
крита

София, 20. 2. Префек-
тътъ на Парижката по-
лиция, ярвдвидъ алоупо.
требленията. - които се
вършатъ, е закрилъ вче-
ра борсата. Срвдъ оанке-
ритt това евсtлоrолtмъ
смутъ.

дацатъ по-благоприятни
условия за изпълнение на
сръёскигв планове з а
Солунъ.

Пашичъ, е партизанинъ
на споразу?ен?ето с ъ
Гърция, докато едно сил-
но течение се е създало,
да се обявятъ за паднали
задълженията на Сърбия
по аапазввнето цtлостьта
на Гърция, щомъ тая по-
следната се обяви за ре-
публика.

Падането на Пашичъ би
много улеснило сръбска-
та външна политика.

JJ ъ
автомо6илъ

H[o)OU <?Опелъ • съQ 6 мtста се
продава на износна цвна.
Справка въ сладкарницата
-Ягода». 2-2

БО
Официа11. куr,съ

за 21 Февруари

куп.I
I

np.,
Швейцария 2240 -i2322
Ню-йоркъ 132 50, 134 30
Лондонъ 5681 50 577/ -
Парижъ 5421 - 565. -
Италия 565 - 5761 -
Цариграпъ 691

- 70 40
Роижния 71 80 73, 50
Германия -1 - - -
Прага 382 - 388/ 10
Виена -1182 -1194
Белгия 460 -1 482 00
Буда-Пеща -

401
- 60

Югославия 164! 50 1 i'2I -
Гърция 214 001222 -
Холандия 4928: - 5004, -
Канада 1.281 60 130 50
Швеция 3446 _ 3495 -----, ===-

ЭЕМдЕД&IIСКИ
6еоnетинъ

Въ издадения отъ мини-
стерството на земледtли-
ето и държавнитt имоти
бюлетинь за мtсецъ яну-
ари се казва:

ЗемАеАt1ие

Състоянието на есенни-тt пссвви е добро. Из-
мръзвания вь малъкъ ра-
змвръ има въ мвсга, дtто
посввитв еж 6или 6езъ
снвженъ покривъ, а еж-
що така и по низкитв
мtста.

СкотовжАство

Със rоянието на едрия
и дребенъ добитъкъ е до-
бре. Првзъ цtлия вгвсецъ
е отхранванъ въ обора.
Хран.1 е ималъ достатъч-
но. Още въ началото на
мtсец-а еж се явили ран-
ни агнета. Болести въ го-
лtмъ размtр-ъ нtма.

/103арство
Работата въ лозята и

мато,чницитt е била поч-
ти Пр'&Кр?тена. Риголване
аа но.еи л.озя, поради за-
мръз.н алата и суха земя,
е имюю въ много оrрани-
ченъ р2?мtръ. Има оп-ас.
ность отъ измръзване на
незаровени млади Аоаи.

ГраАинарство
Мtстата, опр·tдf:$лени з.а

засаждане съ нови овощ-
ни градини, еж останали
неподготвени, поради не.
благоприятното в р t м е.
Есенно засаждане на ово-
щни дървета почти не е
извършено.

П-чf'11арство
Пчелитt прtкарватъ зи.

мната си почивка. Вънъ
отъ кошеритt си прtзъ
мtсеца не еж излизали.
Храна за прtзимуването
и м а т ъ достатъчно въ
много рtдки мtстс:1 ще се
яви нужда отъ изкустве-
но подхр.анване.

Печатница „Св?т?
лина• дири ученикъ
РЕКЛАМИТ.13 ДАДЕНИ ВЪ
«РОДОПСКА ЗВЪЗДА»
постиr1,тъ цъль·1 л

ЗЛОБОПНЕВКА
}Кенското царст·

.,во доиде ....
Ако сждимъ п11 съо6·

щението на пловдивския
ни събратъ сБорба» (отъ
19 т. м.), което rласи:

» Женитt на арестува-
нитt дружбашки минис
три еж основали женски
земледtлски съюзъ Пос-
тоянното присжтств11е е
въ съставъ: прtдседател-
ка-жената на Р. Даска-
лова, подпрtдседателка-
Хр. Стоянова, секретарка- Омарчевска, и редак-
торка на в. »Селянкас -
Севда Ц Бакалова«- тр·вбва да приемеме,
че царството на женитt
е ДОЩIIО веч?. lloдMdMCHИ
сtжашъ отъ славата на
мъжетt си, тt каточ?ли
искатъ да ги сти1·натъ.
Зеръ не еж лоши това
морскитt бани, далаве-
ритt и пр. Мислиме, •1е
не ще 6.11\,де зл·в, ако сж-
щитt дами си устроятъ
една мъничка държава
въ нtкое селце, щомъ
като толкова много еж
мераклии да бждатъ ди п-
лома1'и. Ние още сега
имъ разпрtдtляме манда-
титt: м·ръ прtдседатель
и м ръ на убийствата -
мадамъ Дасю1лС1ва, м-ръ
на далаверитt - Стояно-
ва, м ръ на кръчмитt _:_
Омарчевска, м-ръ на про-
заичната Гlроза и славе-
итt Бякалова. А колкото
до м-вото на курортитt,
баниrгt и пр. нека не
забравятъ мадамъ Душt-
ринова, така извtстыа по
своята 011итность въ тиd
отрасли , ... И нека бж.·
да1 ъ увtрени тогава. че
ще стиrнатъ на оня свt гъ
r r. Стамболийски, Дас-
калов. и Дупариновъ.

Да живtе женското
царство! Дж, М.

ia новия театръ
и ••• нt»що друго.
Врtмето лети неусетно

и всtку1 день ни носи из-
ненади. Кабинетни кризи,
убийства, разбойнически
нападения, нови снtгове
н каль до колtнt. Осо?

бено въ rрадътъ ни каль-
1 а е rолкова въ 11зо6и-
J1ия. че ai< о я имаш? лt, ·

нJ [Jpt11,e, 6ездомниц.п·fi
не 611ха си 11равили гrудъ
да копаятъ ями за кир-
пичи. нужни и111ъ при по
стр, йката на жилища.
Кальта по „Стъргалото«
макаръ 1? досущь рядка,
тъпч,..на, отъ хиля,?и кра-
чка. груби и нtжни, би
дала 1ювече отъ хиляди
най-доброкачествени Т\'Х-
ли. Никои f-le 111uже -да
отрtче, че е прtдстоя·
що строежа на единъ
театраленъ салонъ съ
казино, м·встото било ве -

че опрtдtлено, са111,> една
прi:iчка се явs?ва.:1а: отъ
кжд·t да се взематъ пари.
Лъжа ли е, истина ли е.
учимъ се, че г. Поповъ е
пожертвувалъ за цtльта
50000 лв. Това станало
на едно събрани? въ т.
талише ,Заря«, кждtтu
се разисквалъ този въ11·
росъ, обаче друrитt мъл-
ча:1и и дигали рамtнtтt
що,v?ъ като лафа /\<>шелъ
за пожертвувателность, а
нtко11 даже (за да не ос-
танемъ, види се, надире
отъ Сuфия) прtдложv ли
въ кази1-юто да имало и
»сепарета«, за да !11ЯЗdло
на казино по типа на Со-
фия. Съ една дума, »цар-
вули няма, гайда иска«
Но както и да е, ще !IIY
се найд? колая За бай
Цанювата благuтворител-
ность и дума да не става
но не е тамъ въпроса,
щомъ като искаме да и-
маме единъ хубавъ теа-
тръ, не катn сегашния
«театръ-баня», трtбва да
му се дири 1?олая. дупаи
ли ще .,копаме, кирпичъ
r1и ще сtчемъ. тухли ли
ще пачемъ, пролtть на-
ближава, трt5ва да се
бърза, защото е много
право и поговорката че
„желtзото се кове до
rдtто е горещо« Та така
драги съграждани, пора·
звържетt малко дълбою1-тt си ·кисии и дайте при-
м·връ на другитt, защuто
това, което ще дадете,
вие давате эа доброто на
вашитt дtца.

Вор.1жонъ
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2(роника
н. 8. Царя е наrрадилъ съ

среёъренъ орденъ за на-
ука и искуство заведую-
щия нумизматичния от-
дtлъ при Историческия
музей r. Мушмовъ по слу-
чай 30 rодишнин. му отъ
юбилей.

ПриХОАИТt отъ желвзни-
цитt за първото полуго-
дие на текущата финан-
сова 1923 - 9.24 rод. въз-
лизатъ на 3?4,M2,.UO лв.
За цtлата минала година
този приходъ е 6 и л ъ
680,810,018 лева.

Приготsе1iъ е ааконопро
ектъ за автономностъта
въ управлението на ка-
менноввгленигв мини въ
Владайско - Мелнишко-
Пернишки оасеини.

Въ Софин се е явила де-
путация отъ Хасковско,
Борисовrрадско и Стани-
машко, която е молила да
се прокара твснолинейка-
та Стани.мака - Хасково.
Народното п рвдставител ·

стве трtба да се вслуша
и реализира мол 6 ат а
имъ.

Госfiодин. Петко Найде„
новъ. който отъ нвколко
дни е въ града ни, утрt
вечерь заминава за София.

Анесъ въ общината пра.
вятъ провtрка на разни-тt качества хлвоъ.

На 23 т. м. вечерьта
младежката група при на-
ционаллибералната пар-
тия даuа вечеринкL

ПрtАС8Аатнля на камара-
та r. проф. д-ръ Кулевъ,
се е завърналъ вчера отъ
Свищовъ въ София.

lloтs1tpAeнa е отъ върхо-
вния касационенъ сзщъ
присхдата противъ Ал.
Механджийски по дtлото
за фалшивитв чекове.

Една поправка. Въ вчера
швиятъ брой, първото ан-
трефиле < Иаборигв» е
станала една неволна гре-
шка. На 4 май ще ста-
натъ изборитt за окрх-
жни съввти, а на 1 юни-
тваи за градскигв общи-
ни, а не обратно, както
6tхме писали.

Образувано е въ града
ни работническо печатар-
ско дружесто.

За СоФин утръ вечерь
заминаватъ избранитt
делегати на тукашната
радикалска организация 1·.

г. Паскаяевъ, Бърдучковъ
и Маджаровъ, за да при-
с»:тствуватъ на конгреса
на радикалната партия,
който ще се открие на
24 т, м. въ театръ «Рене-
сансъ».

Постжnи•о е оплакване
въ редакцията ни, какво
нtкои лица, между ко-
ито и единъ пожарникаръ
нощно врtме стояли при
rолtмата чешма срвщу
полицейския участъкъ и
закачали женитt дошли
за вода, подхвърляйки им
цинизми. Нека власта пи-
пне тия нехранимайковци
и имъ даде ааслуженого.

1 Jапов?пи па nевив
Подъ тоя надсловъ в.

« Послtдния Новости» отъ
13 2. сжобшава, че 6олш.
в. • Рабочая Москва» 06-
народвалъ седемъ запо-
вt.г?и на Ленинъ, задъл-
жителни за всвки кому-
нистъ. Първата ваповъдъ
говори за чистотата въ
партията, 2-та - за един-
ството, трета за дик·
татурата на пролетариа-
та, четвъртата-за съюза
на работницитt и селени-
тt, петата-за федераци-
ята на съвътскитв репу-
блики, шеста-за черве-
ната армия, седмата-за
комунистическия интерна-
ционалъ. Всяка заповtдъ
аавьршвала съ думитt:
"Азъ давамъ честна дума
че се задължавамъ да из.
пълня тази заповъдь."

за щети,, отъ rра-
дvшката

Министрътъ на финан-
сиитв е ВН\Сълъ въ ка-
марата законопроектъ за
отпущане отъ Българска-
та народна банка заемъ
отъ 10,000,000 лв. подъ
гаранция на държавата
на Българската коопера-
тивна банка за изплаща-
не обезщетение на зас-
трахованитв отъ градуш-
ка земледtлци.

Съгласно законопроек-
та, Българската народна
банка ще отпусне отъ
отдtлението на застра-
ховка отъ градушка при
Българската централна
кооперативна банка за-
емъ отъ 10,000,ООО лева
съ 3°/,, годишна лихва,
подъ гаранция на държа-
вата, който да послужи
за изплащане на обезще-
тение на аастрахованит Ь,
пострадали отъ градушка
првзъ 1923 rод.

коифискvваиа ракия
На 14: т. м. жителя отъ

с. Гулишникъ, Троянско,
Васияъ Стойчевъ, дока-
ралъ чиста сливова троя
нека ракия около 800 ли-
три, за да я продаде на
пазаря. Акцизната власть
обаче я провврила и ко-
нстатирала че тя е била
по количество и садържа-
ние на спиртъ въ повече
отколкото била вписана
въ документитt му. И съ·
гласно закона за акцизи-
гв всичката ракия, дветt
каруци заедно съ конетt
еж конфискувани за въполза на държавната
хазна.

Хасково тръгва 9·30, .17.
30; Раковски тръгва 7, 14:10;
Хасково пристига 9, 16·10
Раковски пристига 11 ·зо, 19·зо.

Конвенционалътъ за Пло-
дивъ-София пристига 2·30.
тръгва 2'44; конвенционалътъ
за Свипенградъ пристига на
Раковски 0·11. тръгва 0·20.

Смiзсенъ впакъ за Пло-
вдивъ-София пристига 12.54,
тръгва 13·44, за Свиленград.
пристигв 1З·43, 14'28,

Изъ сввта
йнтнрелвгиевенъ музей

Както е ивввстно, въп-
рвки гонитбата, която ё.э-
лшевишкитt власти уст-
ройватъ надъ свещеници-
тt, църквата и религията
въ Русия, хората тамъ
ставатъ все no набожни.
Навредъ населението по·
държа църквитв и мона-
стиритв, които сега се
посещаватъ много повече
отколкото првди царско
врtме.

Но една область има,
дtт? оолшевикитв свобо-
АНО развиватъ с в о я т а
пропаганда. Това е чер-
вената армия. f [ри Киев-
ския домъ на червената
армия билъ откритъ ан-
тирелиrиозенъ музей. Ини-
циативата за откриване-
то на музея билъ черве-
ноармееца Евгений Вуб-
рий, който миналата го-
дина пратилъ въ редак-
цията на с Червена армия»
своя кръстъ въ знакъ на
освобождение отъ рели-
гиозното суевврие и прв-
дложипъ на всички чер·
вено армейци да послt,1,-
ватъ неговия примеръ, Ce-
ra въ музея цвла стена
е окичена съ кръстове и
икони на червеноармейци
безбожници.

Дърво•rиrантъ
В. града Санта-Раса в'ь

Калифорния църквата би-
ла построена отъ дънера
на едно дърво. Това дър-
во-гигантъ имало 10 фута
въ диаметръ и дало 7U,O
OU фута строителенъ ма·
териалъ. Въ църквата мо-
гатъ да влвзагъ 200 дУ·
ши 6оrомолци. Дървото
израсло по склона на пла-
нината, 20 клм. далечъ
отъ Тихия океанъ. Въвра-
стьга му се oпpiдt:llя на
800 години. За отсичане
на дървото били потрво.
ни нвколко дни, а до из-
работването му въ дъски
нtколко мtсеци.

Въ схшата о6ласть и-
мало и по голвми дървета
отъ това, отъ което гра-
жданитt на Санта Раса
си направили църква.

ЧЕРВЕНЪ ДЪЖДЪ
Една игра на прироАата
Централната метеороло-

гическа станция въ Со-
фия съобщава, че на 13
т. м. въ с. Смtдово, прв-
славско, къмъ 3 ч. слвдъ
пл., жителитв еж забt-
лtзали, че отъ небето
при облачно врвме пада-
ли червено-кафяви капки
дъждъ, отъ които по
СТ'ВНИТ'Б на много кхши
останали много слtди.

Четете
Родопска. Зввзда

важио за пасажерит, Важио!
Отъ 1 мартъ т. r. въ центра на града ни

се открива rолtмъ модеренъ хотеяъ

ft\ 0 с Н В f\II
,,

кждtто r. r. посtтителитt ще бждtтъ задово- ·

лени въ всtко отношение.Чистота, тишина, бър- 1,

за, чиста и акуратна прислуга. Хотелътъ ще е
снабденъ съ електрическо освtтление. Ц'ВНИ
НАЙ-У М'ВРЕНИ. Подъ хотела ще има добрt уре-
денъ ресторантъ съ специаленъ готвач•. Очак-

8амъ посtтители, особено сtмейни такива.
Съдържатель: Арrиръ Jихаиnо&ъ

?·=-?????----------?--?
Важно! Важно! Важно! ГПродавамъ Американски пржчки отъ Чирnанскq

най-до6рокачествинни ШАСЛА и МОРВЕДРЪ. Сорт?ровани отъ разни грозда. Цtни неопрtдtлени - псспоразумtние. а:1-6 Справка въ дома на ПЕТРЪ ПИЛЕВЪ - Хасков?
oq?

Печатвипа -,,свотпинн11 •

HOBOПP'l:)M'l:)CTEHf\Tf\

до двмокр. кдубъ, срtщу новостройщето
св здание до общината

rн
?я

ни
на

е снабдена съ най-14одерни wриф•
тове бъ11гарски, френ к н „

ски букви.
ПРИЕМI\ Дf\ ПЕЧRТИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТЪРГОВСКИ
КНИЖf\, ВИЗ. КI\РТИ, НЕКРОЛОЗИ, 1\ФИШИ И ПР. и?

KMI

о

- - на най·иэносни цi.ни. - -
Посi.тете за да се увi;рите.,-------·

!. Евтини джбови дърва
? Въ складътъ ми находящъ се шосето Хас-
= ково - Раковски при тютюневия скла,цъ «Ори- /
g; ентабако » ще намtрите, граждани, ефтинн и ,тъi екстра-качествени дърва за горене. 'Зле

2-·5 Съ почить: П. Ивановъ ?сл-
11 4р1

Дроrерията иа яико rииевъ - Хасково
Срtщу Земледtлския синдикатъ получи npi.-craaнш0
телството на ДИСТОЛА, Ц"l:.РЪ ПРОТИВЪ КЕЛЕБВКА

2и е складиралъ rолtмо количество.
в--1 о Стопани, провtрете добит1.ка си! а

fltri?,Jfltf1М8''1tf&'111Фlln ??
важи?

Търся съдружникъ или продавамъ nечат0к
11ица «Свtтлина» - Хасково. За спораз? т·
мtние при стопанина на сжщата В. Вълков?е-?-ф .

а??
н

Б. Н. Банка к у п у в а
златни монети както слt-
два: наполеонъ 408, лира
английска 5?5 лира ту.
река 531, 20-то марка rе-
рм. 573 20-то крона
австр. 484 Руска ру-
бла 62 щатски доларъ 121
канатски доларъ 121, сре-
6ъренъ левъ 8, 1 rрамъ
чичсо злато 79, 1 rрамъ
чисто сребро 1 9 ?·

Дtйсrвующитt и запас а1-

подофицери отъ хаско Дf1

ския rарнизонъ въ c.11\б()il

та вечерь 23 т. м. устро?ит;
ватъ въ салона на вое?;??
н ия клубъ Л итератур еж
Музикално Танцуаалн у 1

вечеринка.


